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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant 
el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
EXPOSO 
 
Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de 
les Ordenances és competència del Ple Municipal 
 
 
SOL·LICITO 
 
Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al 
pròxim Ple Ordinari de la corporació, la següent 
 
 
 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2012 
 
Exposició de motius: 
 
L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm 9, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls previs o posteriors a 
l’inici de les activitats preveu a l’article 5è la quota tributària i les tarifes a cobrar per l’activitat 
administrativa i tècnica especificada a l’article 2n. 
 
Atès que creiem que en els actuals temps de crisi s’ha d’afavorir la implantació de noves 
activitats, proposem la congelació de les quotes i tarifes tal com es van establir l’any 2011, i 
per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà 
 
Acorda 
 
No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 9, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà 20 
d’octubre de 2010. 
 
Gavà, 25 d’octubre de 2011 
 
Andreu Pérez i Lorite 
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ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2012 
 
Exposició de motius: 
 
L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre activitats econòmiques preveu a 
l’article 6è una sèrie de bonificacions, entre les quals l’especificada al paràgraf 2.b) per a aquelles 
empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb contractes indefinits. 
 
Atès que creiem que creiem que en els actuals temps de precarietat s’ha d’afavorir la contractació 
indefinida, proposem la modificació a l’alça de les bonificacions establertes a la taula de l’apartat 
2.b) de l’article 6è i per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà 
 
Acorda 
 
Modificar l’Ordenança fiscal número 5, substituint la taula de l’apartat 2.b) de l’article 6è per la 
següent: 
 

Bonificació (homes) Bonificació (dones) 
Increment de plantilla  en atur  en atur 

Entre el 0% i el 15% 15% 20% 20% 25% 
Entre el 15% i el 30% 25% 30% 30% 35% 
Més del 30% 35% 40% 40% 45% 
 
Gavà, 25 d’octubre de 2011 
 
Andreu Pérez i Lorite 
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